UCHWAŁA NR IV/19/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia „ Programu opieki nad zwierzętarni bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2019 rok”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z2018r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 11a ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840; z2018r.
poz. 663 i poz. 650) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2019 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.
§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik do Uchwały Nr IN//19/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 stycznia 2019 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻYCHLIN NA 2019 ROK
Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 1 .1 . Gmina Żychlin zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt przy Fundacji „MEDOR” ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz na zasadach zawartych w podpisanej
umowie.
2. Przyjęcie psów do Schroniska odbywa się wyłącznie na zgłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin
lub pracownika Urzędu Gminy w Żychlinie, Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska.
Rozdział 2.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 2. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Żychlin realizowane jest
przy współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt.
2. Opieka, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) dokarmianie, odrobaczanie i zwalczanie pasożytów zewnętrznych;
2) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz leczenie chorych i rannych kotów w gabinecie
weterynaryjnym wskazanym w § 8 niniejszego programu;
3) poszukiwanie właścicieli lub opiekunów dla kotów niezdolnych do samodzielnego bytowania.
Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gm. Żychlin prowadzi
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy Fundacji „MEDOR” ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz jako
działanie o charakterze stałym, na zasadach zawartych w podpisanej umowie.
2. Schronisko, o którym mowa w ust. 1 zobowiązane jest na zgłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin
lub pracownika Urzędu Gminy w Żychlinie, Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska do wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich transportu bezpośrednio do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt przy Fundacji „MEDOR” ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz.
Rozdział 4.
Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku
§ 4. 1. Psy pochodzące z terenu gminy Żychlin podlegają sterylizacji lub kastracji w schronisku
dla zwierząt, o którym mowa § 1 ust. 1.
2. Całkowity koszt zabiegów, o których mowa w ust. 1 ponosi Gmina Żychlin.
Rozdział 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§5. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów przebywających w schronisku należy do
obowiązków schroniska, o którym mowa w § 1. ust. 1 niniejszego programu.

Id: 726D4347-3E9F-4852-8920-7CC2EF9EB400. Podpisany

Strona 2 z 5

2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gm. Żychlin może być również
realizowane przez organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
3. Dla bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu gm. Żychlin, dla których w wyniku
podjętych działań obejmujących poszukiwania nowych właścicieli, nastąpi ich przygarnięcie, Gmina
Żychlin może sfinansować koszty sterylizacji lub kastracji po uprzednim uzgodnieniu z osobą
adoptującą.
Rozdział 6.
Usypianie ślepych miotów zwierząt
§ 6. 1. Usypianie ślepych miotów psów i kotów z terenu gm. Żychlin będzie wykonywane
w schronisku, o którym mowa § 1 ust. 1. oraz w przychodni weterynaryjnej wskazanej § 8 niniejszego
programu, według wskazań lekarza weterynarii.
2. Gmina Żychlin pokrywa koszty usypiania ślepych miotów zwierząt.
Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 7. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Żychlin wskazuje
się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Sokołówek 59, 99-320 Żychlin.
Rozdział 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
§ 8. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt całodobową opiekę weterynaryjną
zapewnia Gabinet Weterynaryjny Igma Wet lek. Wet. Adam Mokrzanowski, Wojszyce 79a, 99-311
Bedlno.
Rozdział 9.
Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie
§9. 1. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina Żychlin może sfinansować 50%
kosztów wykonania zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów będących własnością
mieszkańców Gminy Żychlin.
2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1 winny zostać wykonane w przychodni weterynaryjnej
wskazanej w § 8 niniejszego programu.
3. Warunkiem uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 jest złożenie pisemnego
wniosku w Urzędzie Gminy w Żychlinie wraz z oświadczeniem, że zwierzę posiada aktualne
szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz oświadczenie, że właściciel wyraża zgodę na elektroniczne
znakowanie zwierzęcia wraz z rejestracją w ogólnodostępnej bazie danych zwierząt oznakowanych.
Rozdział 10.
Plan znakowania zwierząt w gminie
§ 10. 1. Obowiązkowemu elektronicznemu znakowaniu podlegają:
1) zwierzęta w schronisku dla zwierząt;
2) zwierzęta, którym Gmina Żychlin finansuje koszty sterylizacji lub kastracji, o których mowa w §
5 ust. 3 oraz w § 9 ust. 1.
2. Koszt znakowania, o którym mowa w ust. 1 ponosi Gmina Żychlin.
Rozdział 11.
Finansowanie programu
§11. Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w ramach programu w kwocie
72.672 zł zostały ujęte w Uchwale Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok i planuje się ich wydatkowanie w następujący sposób:
1) opieka nad zwierzętami w schronisku oraz odławianie bezdomnych zwierząt, w wysokości
40.000zł;
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2) usługi weterynaryjne w tym m.in. opieka nad wolno żyjącymi kotami, zabiegi sterylizacji
i kastracji, usypianie ślepych miotów, znakowanie zwierząt i zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w wysokości 31.672zł;
3) dokarmianie kotów wolnożyjących, w wysokości 1000zł.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/19/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 stycznia 2019 r.
Zgodnie z art. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie
należy do zadań własnych gminy.
W myśl art. 11 a w/w ustawy Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia
31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Projekt programu został przekazany do zaopiniowania: powiatowemu lekarzowi
weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
działającym na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich
działających na obszarze gminy. Podmioty te w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu
programu wydają opnie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację
przesłanego programu.
W terminie wskazanym w w/w ustawie do Urzędu Gminy w Żychlinie wpłynęło tylko jedno pismo
Koła Łowieckiego „SZARAK” w Kutnie opiniujące pozytywnie projekt niniejszej uchwały.
Rada Miejska w Żychlinie czyniąc zadość w/w przepisom uchwala „ Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na
2019r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do przedmiotowej uchwały.
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